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  تبیین انقالب اسالمي ايران از ديدگاه تدا اسكاچپول 

  عباس كشاورز شكري 

براي پاسخ به اين . ايران را داردسؤال اصلي اين مقاله آن است كه آيا نظرية اسكاچپول توانايي تبیین انقالب : چكیده
و در ادامه، جرح و تعديلھايي كه خود اسكاچپول در   كار رفته سؤال متغیرھاي اصلي نظرية او در مورد جامعة ايران به

  . اش انجام داده شرح و در پايان آرا و عقايد اسكاچپول دربارة انقالب ايران نقد و ارزيابي شده است نظريه

دار، نوسازي، دولت، ايدئولوژي، اسالم شیعي، شورش دھقاني، دولت  الب، طبقة دھقان، طبقة زمینانق: ھا كلیدواژه
  . المللي نفتي، دولت تحصیلدار، دولت رانتیه، مازاد براي نوسازي، نظام اقتصادي بین

روزي انقالب در ايران، پی. اسكاچپول نظرية خود را ھنگامي طرح كرد كه ايران و نیكاراگوئه درگیر چالشھاي انقالبي بودند
ھاي اسكاچپول دربارة علل انقالبات جور  اسكاچپول را شديدًا تحت تأثیر قرار داد چرا كه وقايع انقالبي در ايران با فرضیه

به تجديد » دولت رانتیه و اسالم شیعي در انقالب ايران«اي با عنوان  اسكاچپول به ھمین دلیل، در مقاله. آمد در نمي
وي در . ھاي نظرية خود دست زد، اما جوھرة ساختارگرايانة نظرية خود را ھمچنان حفظ كرد از مؤلفهنظر در برخي 

نظرية اولیة خود پس از مقايسة كشورھاي روسیه، فرانسه و چین به نتايجي رسیده بود كه وقوع انقالب اسالمي در 
، انقالبھا صرفًا ماحصل پروسة نوسازي پر شتاب كه طبق نظرية وي اوًال. ايران بسیاري از اين نتايج را زير سؤال برده بود

توانند  ھاي ناراضي بدون وجود سازمانھاي مستقل نمي شوند، نیستند و توده ھاي اجتماعي مي منجر به نارضايتي
چرا كه به . دوم، سازمانھاي سركوبگر دولت بايد تضعیف شده باشند. نارضايتي خود را به كنش مؤثر تبديل نمايند

سوم، فشارھاي نظامي . اند بر دستگاه حاكم چیره شوند اي مردمي به تنھايي نتوانسته تاريخ جنبشھاي توده گواھي
ھاي انقالبي  و چھارم، انقالبھاي اجتماعي توسط جنبش. خارجي باعث انشعاب میان طبقة حاكم و دولت شده باشد

آيند،  به عبارت ديگر انقالبھا مي. آيد ند، به وجود نميك ھا را عمدًا بسیج مي كه در آنھا رھبري ايدئولوژيك حمايت توده
پردازاني  اسكاچپول در كتابش ــ دولتھا و انقالبھاي اجتماعي ــ از تمام نظريه]. Skocpol 1982: 266[شوند  ساخته نمي

و در عوض  شوند، انتقاد كرده است اي ساخته مي اند انقالبھا به طور عمدي و از سوي جنبشھاي توده كه گمان كرده
اسكاچپول خود در اين . ولي انقالب ايران تمامي نتايج فوق را به چالش كشید. بر برداشتي ساختاري تكیه كرده است

  : گويد زمینه مي

سه مشكل . مراحل اولیة انقالب ايران آشكارا عقايد قبلي من در مورد علل انقالبھاي اجتماعي را مورد چالش قرار داد
العادة پرشتاب نوسازي بوده است  رسد انقالب ايران صرفًا محصول روند فوق اول، به نظر مي: رسد يبارز فورًا به ذھن م

 … .  

نفر مردان قوي ـ  ٣٠٠٠٠٠دوم، برخالف روال معمول تاريخ انقالبھا، پلیس و ارتش شاه ـ سازمانھاي قھرية مدرن بالغ بر 
گونه  گونه شكست نظامي در جنگ خارجي و بدون ھیچ چبدون ھی ١٩٧٩و اوايل  ١٩٧٧در روند انقالبي بین سالھاي 

  . … اثر شده بودند  فشاري از خارج كه رژيم شاه را تضعیف نمايد و يا تضاد بین رژيم و طبقات مسلط را افزايش دھد، بي

نه اي با ھدف از بین بردن رژيم قديمي آن را آگاھا سوم، اگر انقالبي وجود داشته باشد كه جنبشي اجتماعي توده
صرفًا نیامد، بلكه آگاھانه و به طور ] مردم شھرھاي ايران[انقالب آنان … . ساخته باشد، آن انقالب، انقالب ايران است

  … ]٢۶٧: ١٩٨٢. [منسجم ساخته شد 

. داند اندازي ساختاري مي پذيريھاي رژيم شاه را از طريق چشم با تمام اين تفاصیل اسكاچپول تنھا راه مطالعة آسیب
اي از  دازي كه روابط دروني میان دولت، جامعه و سیاست سازماني را در ايران بررسي كند و ايران را در حوزهان چشم

كند ولي  وي بر نقش فرھنگ و ايدئولوژي در انقالب ايران تأكید مي. المللي مطالعه نمايد روابط اقتصادي و سیاسي بین
از اين چشم انداز، ايدئولوژيھاي وارداتي . دھد لیلي ساختاري ارائه ميبه مانند موارد ديگر، از ايدئولوژي و فرھنگ نیز تح
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اي كه قرنھا در جامعه ريشه دوانیده قادر به انجام   گیري انقالبھا مؤثر باشند، بلكه آن ايدئولوژي توانند در شكل نمي
اي نیز در  عمده اي بود و سھم كه اسالم شیعي در انقالب ايران داراي چنین مشخصه چنین كاري است، چنان

  . گیري انقالب ايران ايفا نمود شكل

ما نیز در ادامة اين مقاله سعي . كند انقالب ايران را بررسي كند اسكاچپول با چنین ديدگاھي در مقالة خود سعي مي
پول را در خواھیم كرد با استفاده از مقالة اسكاچپول دربارة انقالب ايران و منابع ديگر، متغیرھاي مورد مطالعة اسكاچ

ساالري دولت، قدرت طبقة  يعني وجود مازاد سود، نوع نظام كشاورزي، بعد ديوان(كتاب دولتھا و انقالبھاي اجتماعي 
بديھي است ادامة . در مورد جامعة ايران آزمون نمايیم) المللي و نظامي و توان انقالبي دھقانان حاكم، فشارھاي بین

نیست، بلكه تحلیل نگارنده است دربارة » و اسالم شیعي در انقالب ايران دولت رانتیه«مقالة ما، خالصة مقالة 
اش دربارة انقالب ايران، ھر  اسكاچپول در مقاله. پذير بودن يا نبودن كاربست نظرية اسكاچپول در مورد انقالب ايران امكان

چند كه به تجديد نظر در آراي قبلي  كند و ھر اش دربارة حوادث انقالبي در ايران اذعان مي چند كه به كاستیھاي نظريه
نمايد، ولي صريحًا به دنبال آن است كه صدق چھارچوبة تحلیل خودش را دربارة انقالب ايران به اثبات  خود اعتراف مي

ام كه چھارچوبة اصلي  من در نتايج كتابم به تأكید اذعان داشته: "گويد اش مي مقاله ۴۶٨او صريحًا در صفحة . رساند
بدين ترتیب و در تحلیل نھايي، مقالة اسكاچپول در حقیقت تالش ". بل كاربرد دربارة انقالبھاي ديگر نیز ھستتحلیل قا

ھدف نگارنده تنھا پاسخ به . بیند ولي نگارنده خود را ملزم به چنین تالشي نمي. براي نجات چھارچوبة تحلیل اوست
   .تبیین انقالب ايران را دارد يا خیر سؤال اصلي مقاله است اينكه آيا نظرية اسكاچپول توانايي

   رابطة دولت و طبقات اجتماعي: رابطة دولت و جامعه در ايران قبل از انقالب

به نظر اسكاچپول شاه ايران به ھمان مستبدي حاكمان فرانسه، روسیه و چین بود ولي قويتر از آنھا زيرا يك ارتش 
به طوركلي . اي بود بوروكراسي شاه بوروكراسي گسترده]. ٢۶٨: ١٩٨٢[رحم داشت كامًال مدرن و پلیس مخفي بي

به ظھور يك دولت اقتدارگراي بوروكراتیك انجامید كه نتیجة آن . ش ١٣٣٢توان چنین اظھارنظر كرد كه كودتاي سال  مي
ظام ن. در دورة پس از كودتا، ساختار و سیاست دولت شروع به تغییر كرد. جدايي ساختار دولت از جامعة مدني بود

مند براي كنار گذاشتن ھمة طبقات از  تالش نظام -١: شود شاه در اين دوره با دو سیاست عمده مشخص مي
]. Moaddel 1993: 51[گیريھاي مھم اقتصادي  موقعیتھاي مھم سیاسي و جلوگیري از مشاركت آنھا در اتخاذ تصمیم

دار كه  طبقة زمین. بقة حاكم به آن معنا وجود نداشتنتیجه اين سیاست آن بود كه در دورة ماقبل انقالبي، در ايران ط
. اي ديگر ايجاد كند دولت به جاي اين طبقه سعي كرد تا طبقه. طبقة حاكم در ايران بود با اصالحات ارضي از بین رفت

ي اين طبقه از موقعیت مھم. دار ايراني رشد چشمگیري كرد به ھمین دلیل بود كه در اين مقطع زماني طبقة سرمايه
نیز در جامعه برخوردار گشت ولي اين موقعیت چندان تثبیت شده نبود و با اتكا به سیاستھاي اقتصادي دولت به وجود 

اين جھتگیري . دارانة وابسته را ارتقا دھد اتخاذ استراتژي اقتصادي تا توسعة سرمايه -٢]. ۴٧۶: ١٣٧٧فرھي [آمده بود 
اين سیاستھا . اري تأثیر زيادي بر ساختار طبقاتي ايران داشتد سیاسي و اقتصادي تحت حمايت جوامع سرمايه

. موجب گسترش بوروكراسي و دستگاه سركوب دولتي و موجب رشد دولت بوروكراتیك اقتدارگرا را فراھم آورد
  : گويد اسكاچپول مي

ت و گاز طبیعي اي به درآمدھاي حاصل از صادرات نف طور كه دولت به نحو فزاينده تحت حكومت پادشاه دوم، ھمان
ور در دالرھاي  شد كه غوطه" دولت رانتیه"دولت ايران، يك . نمود كرد، شرايط داخلي دولت ايران نیز تغییر مي عادت مي

ديگر اين دولت احتیاجي  ١٩۶٠بخصوص پس از اواسط دھة . نفتي بود و از نزديك با ريتم اقتصادي جھاني ھماھنگ بود
ھاي اقتصادي درآمدھاي آن متكي بر صنعتي بود كه ابتدائًا بر  م خود تكیه كند و پايهگیري از مرد نداشت كه بر مالیات

روابط اصلي دولت و جامعة . صنعتي كه درصد كمي از نیروي كار را به خدمت خود درآورده بود. صادرات نفت قرار داشت
ن سازي مدرن، سوبسیدھاي ھاي اقتصادي، ساختما گرفت ـ مخارج نظامي، پروژه ايران از طريق مخارج شكل مي

دولت ايران كه باالي سر مردم به صورت معلق قرار داشت، مردم را با پول خريده، شكل و شیوة . مصرفي و نظاير آن
شاه از طريق يك طبقة اجتماعي . كرد اي را سركوب مي زندگي آنھا را تغییر داده و در میان آنان ھر مخالف و ناراضي

  كرد  اي حكومت نمي طبقهمستقل با ائتالف با چنین 

]٢: ١٩٨٢۶٩ . [  
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البته اين . از آنجا كه دولت مركزي تنھا دريافت كنندة درآمدھاي نفتي بود، دخالت دولت در اقتصاد بسیار چشمگیر بود
شد چرا كه به  پذيري دولت محسوب مي ھمین امر از داليل آسیب. ھاي زندگي قابل مشاھده بود حضور در تمام جنبه

   .شد گرفت و تقصیر تمام كاستیھا بر دوش دولت گذاشته مي دولت آماج مبارزات سیاسي مخالفان قرار مي اين ترتیب

   بوروكراسي دولت شاه

توسعه و بسط بوروكراسي اصوًال به دلیل . ھمان طور كه گفتیم ويژگي دولت شاه، بوروكراسي فراگیر و گستردة آن بود
كرده، ضعف بورژوازي داخلي و عدم تمايل سرماية  اين مداخله را تشويق مي آنچه. مداخالت دولت در اقتصاد بوده است

بنابراين دولت ايران خود . دارانه و انباشت سرمايه بوده است خارجي به تھیة عناصر زيربنايي الزم براي توسعة سرمايه
ند بانكھاي مورد حمايت دولت مسئولیت ساختن راھھا، بنادر، فرودگاھھا، صنايع سنگین و تداركات زيربناھاي مالي مان

دولت به . مستقیم و غیرمستقیم: مداخلة دولت در اقتصاد دو شكل داشت]. ١٣٢: Moaddel 1986[را بر عھده گرفت 
البته اين . طور غیرمستقیم و از طريق سیاستھاي مالي، قوانین و مقررات اقتصاد را تحت نفوذ خود قرار داده بود

بدين ترتیب نقش فراگیر دولت در . ه و اھمیت مداخالت مستقیم دولت در اقتصاد نبودمداخالت غیرمستقیم به انداز
تبیین مكمل براي توضیح گسترش . اقتصاد يكي از عوامل اصلي در توضیح گسترش بیش از اندازة بوروكراسي است

يعني . سي باشدتواند نقش بوروكراسي در عرصة سیا اين تبیین مي. بوروكراسي، در خارج از عرصة اقتصاد است
به اين . كند تواند اعضا و رھبران گروھھاي مخالف را مھار مي بوروكراسي سازوكاري است كه از طريق آن دولت مي

. شود ترتیب كه به عنوان پاداش و به دلیل سازش و مصالحه با رژيم به رھبران مخالفان، موقعیتھاي داخلي داده مي
آمد كه  ھا و لیستھاي خدماتي جديدي به وجود مي ين ترتیب وزارتخانهشد و بد شاه نیز به اين حربه متوسل مي

: ١٩٧١ Zonis[كرد وي با اين شیوه كنترل خود را بر بوروكراسي نیز تضمین مي. دار مسئولیتھاي متداخل بودند عھده
وز در قدرت ھنگامي كه مصدق ھن ١٣٣٢در نتیجه بوروكراسي تا حد زيادي رشد يافت به طوري كه در سال ] . ٨۶-٨۴

، در دورة چھارم ١٣۵۴وزارتخانه و در سال  ١۶وزير بود،  ھنگامي كه امیني نخست ١٣٣٩بود، يازده وزارتخانه و در سال 
اي مانند اصناف،  گسترش بوروكراسي باعث افول سازمانھاي واسطه. وجود آمد وزارتخانه به ٢٧وزيري ھويدا،  نخست

اين سازمانھا . ھاي زندگي صنفي شد كه براي قرنھا در ايران وجود داشت جنبهھا، ريش سفیدي و ديگر  انجمنھا، دوره
ھاي پس از كودتا احزاب مدرني  براي پركردن اين خأل بود كه در دھه. واسطه و میانجي میان دولت و جامعة مدني بودند

ھاي  یھاي روستايي و اتحاديهنظیر تعاون(اما نه اين احزاب و نه سازمانھاي كورپوراتیستي . از باال به وجود آمدند
چنان استقاللي نداشتند كه بتوانند به عنوان میانجي میان جامعة مدني و  كه شاه به وجود آورده بود، آن) كارگري

نكتة مورد نظر ما در بررسي دستگاه بوروكراسي آن است كه ديوان ]. Moaddel 1993: 55-56[دولت مطرح باشند 
  . ع ديوان ساالريھاي كشاورزي مورد نظر اسكاچپول نبودساالري موجود در ايران از نو

در . آيد شوند كه كشاورزي منبع و روش مھم تولید آنھا به شمار مي ساالريھاي كشاورزي به جوامعي اطالق مي ديوان
كنند، زمین وسیلة امرار معاش است، و محصوالت كشاورزي  چنین جوامعي اكثر مردم در مناطق روستايي زندگي مي

در اين جوامع روابط بازار در سطحي محدود و به . شود ن روستايیان و مالكین با میزان نسبتھاي گوناگون تقسیم ميبی
در اين جوامع يك حكومت مركزي ھمراه با دستگاھھاي نسبتًا مشخص اداري و … اي وجود دارد  صورت محلي و منطقه

اين حكومتھا نسبت به حكومتھاي ملي مدرن …… رند يافته به عنوان ابزار اصلي سركوب وجود دا ارتشي سازمان
و نه تنھا قادر به سازماندھي مجدد روابط محلي تولید و مصرف نیستند، بلكه قادر به كنترل كافي و … ضعیف ھستند 

وظیفة اصلي آنھا برقراري نظم عمومي الزم، دفاع از جامعه و جنگ علیه . باشند مستقیم منابع ضروري نیز نمي
اين دولتھا معموًال بجز در نقاط اصلي پايتخت و شھرھاي بزرگ نفوذ عمیق و . است… ، و اختصاص مالیاتھا و بیگانگان
از آنجا كه مالكین اختیار زندگي روستايیان را دارند، معموًال حكومت . اي در سرتاسر قلمرو حكومت خود ندارند گسترده

ا به طور غیر مستقیم از خود دھقانان با اتكا و ھمكاري اعضاي مالیاتھا را به طور غیرمستقیم از طريق اين طبقه و ي
  ]. ۴- ٣: ١٣٧۵ھاديان [كند  آوري مي طبقة مالك جمع

اي  ايران در ھنگام وقوع انقالب جامعه. ھايي بود فاقد چنین مشخصه ١٣۵٧ـ  ١٣۴٢اما جامعة ايران در فاصلة سالھاي 
مردم شیوة اصلي تولید و روش عمدة امرار معاش به شمار  كشاورزي نبود به اين معنا كه كشاورزي براي اكثر

براي آنكه بدانیم ]. ١٧٧: ١٣٧۵؛ فرھي ١٣:  ١٣٧۵ھاديان [دادند  رفت و دھقانان نیروي عمدة قیام را تشكیل نمي نمي
   .ردازيمالمللي در اين زمینه بپ اي بوده است، ناچاريم به نقش فشارھاي بین شیوة تولید غالب در اين دوره چه شیوه
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   المللي بر جامعة ايران فشارھاي نظام اقتصادي بین

داري در  نظام جھاني سرمايه. داري، وجه تولید مسلط در جامعة ايران شد شیوة تولید سرمايه ١٣۵٧ - ١٣۴٢در دورة 
د را بر المللي ھمزمان با دورة مشروطه فشار خو نظام اقتصادي بین. غالب شدن اين وجه تولید، نقش اصلي را داشت

اما با شروع اين دوره، . داري در ايران غالب بودند تا قبل از اين دوره، وجوه تولید ماقبل سرمايه. جامعة ايران آغاز كرد
در دورة پھلوي اول و با محدود . داري جھاني نسبت به سازمان اقتصادي داخلي شروع شد تعدي بازارھاي سرمايه

اين دوره مقارن . المللي بسط يافت داري تحت فشار نظام اقتصادي بین سرمايهدار، وجه تولید  شدن طبقة اشراف زمین
المللي دست به نوسازي اقتصادي در  دولت رضاشاه تحت فشارھاي بین. است با شروع دوران نوسازي دولتي در ايران

 -  ١٣۴٢در دورة. شد مقداري از مخارج اين نوسازي از طبقات مسلط و تا حدودي از منابع نفتي تأمین مي. ايران زد
المللي و با اتكا به درآمدھاي نفتي دست به  يعني دورة دوم دولت پھلوي دوم، دولت تحت فشارھاي بین ١٣۵٧

  : اقدامات زير زد

دار فراھم آورد و از  دار را از بین برد و شرايط را براي رشد طبقة سرمايه اصالحات ارضي از يكسو طبقة اشراف زمین -١
اين . داري و تعمیق صنعتي شدن كشور كمك كرد جاد كشاورزي مكانیزه به تعمیق روابط سرمايهسوي ديگر با اي

دارانه از سوي دولت است كه زير فشار  سیاست در واقع ھمان انجام كارويژة تضمین استقرار روابط سرمايه
  . پذيرفت المللي صورت مي ساختارھاي اقتصادي بین

ت كه با اجراي اين استراتژي وظیفة ايران در تقسیم كار جھاني تغییر كرد و تقاضا اتخاذ استراتژي جايگزيني واردا -٢
دولت ايران با اتخاذ اين استراتژي، ادغام اقتصاد ايران را در . اي افزايش يافت اي و واسطه براي كاالھاي سرمايه

  . كرد بازارھاي جھاني تضمین مي

مادة خام اولیة صنايع در بازار جھاني و اقتصاد جھاني بود، و از  گسترش بخش نفتي كه به معناي رساندن و تزريق -٣
از جمله (ھاي بوروكراسي دولتي  درآمدھاي نفتي براي ساخت زير ساختھا و انجام فعالیتھاي تولیدي و پرداخت ھزينه

  . شد ھاي جامعه استفاده مي و ھزينه) ھاي نظامي ھزينه

گیري از ايدئولوژي  از جمله اتخاذ سیاستھاي توزيعي، تولیدي، رفاھي و بھره آور و ھاي مشروعیت ـ به كارگیري كارويژه۴
  . شاھنشاھي و سرانجام استفاده از ابزار قھر و سركوب

البته ھمان طور كه گفتیم اين اقدامات در اثر . به اين ترتیب دولت شاه با انجام اقدامات فوق دست به انجام اصالحات زد
چنین اصالحاتي بدون شك با تغییر ساختار قدرت و آرايش . پذيرفت المللي صورت مي فشارھاي نظام اقتصادي بین

ھمان طور كه گفتیم مطابق با تحلیل اسكاچپول، دولت براي انجام اصالحات احتیاج به پول . طبقاتي مالزمت داشت
اي  به ھمین دلیل منازعه. ايدشود كه براي تأمین مخارج نوسازي به طبقات مسلط مراجعه نم لذا ناچار مي. كند پیدا مي

يا دولت متشكل از طبقات : در اينجا دو حالت ممكن است به وقوع بپیوندد. شود میان دولت و طبقات حاكم پیدا مي
شود و دولت جديدي كه قادر به سازماندھي مجدد روابط اجتماعي و  مسلط است كه در اين صورت دولت متالشي مي

در اين صورت، نوسازي . داران نیست الت دوم آن است كه دولت متشكل از زمینح. شود اقتصادي باشد، ظاھر مي
رسد دولت محمدرضا شاه در ايران در اين زمان متشكل از طبقة  به نظر مي. تواند بدون فروپاشي دولتي انجام گیرد مي

چند كه در اين دوران، اين طبقه داران انجامیده بود ھر  تحوالت دوران رضاشاه به افول قدرت سیاسي زمین. دار نبود زمین
دار دست يازد و  دولت محمدرضا شاه نیز قادر شد به سركوب طبقة زمین. ھمچنان قدرت اقتصادي را در دست داشت

دولت محمدرضا شاه به يك . دارانه از بین ببرد قدرت اقتصادي آنان را نیز با انجام اصالحات ارضي و توسعة روابط سرمايه
در اينجا الزم است كمي بیشتر . طبقات احتیاج نداشت و آن ھم درآمدھاي حاصله از فروش نفت بود دلیل ديگر نیز به

ھمچنین الزم است به نقش . به اصالحات ارضي و نقش آن در از میان بردن طبقة مسلط و درآمدھاي نفتي بپردازيم
   .اي داشته باشیم اجتماعات شھري نیز در فرآيند انقالب ايران اشاره

   اجتماعات شھري بنیان مقاومت سیاسي: روستاھا و ظھور شھرھا افول
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با اين اصالحات تحولي كیفي در كشاورزي رخ داد و كشاورزي . در ايران اتفاق افتاد. ش ١٣۴٠اصالحات ارضي در دھة 
ترتیبات ارضي، ساختار طبقاتي روستايي و عملكرد كشاورزي را به وجود آمد كه ) بري به جاي سھم(داري  سرمايه

مالكان عمده باقي . بران به مالك تبديل شدند، اما وضعشان بھبود نیافت از سھم% ٩٣تحت تأثیر قرار داد، به طوري كه 
ر شوراھا و ظھور كرد كه د) تجار روستايي(يك طبقة متوسط روستايي . دار تبديل شدند اي به سرمايه ماندند و عده

بعد از اصالحات، دولت جايگزين اربابان شد و در نتیجه تضاد روستايیان با اربابان به تضاد . تعاونیھا مسلط بودند
به طور . اي كه به وجود آمده بود نیز با مشكالت متعددي مواجه بود كشاورزي تجاري. روستايیان با دولت تبديل شد

در اين . داري است از وجه تولید دھقاني سھم بري به كشاورزي سرمايه ، دورة گذار١٣۴٠توان گفت دھة  كلي مي
پا به وجود آمدند كه با اجراي اصالحات ارضي، ديگر دھقان سھم بر نبودند و بلكه خود  دوره میلیونھا تولید كنندة خرده

از لحاظ توزيع، رابطة با شدند كه  دھقانان ايراني به طور روزافزون در نظامي ادغام مي. شدند صاحب زمین محسوب مي
ھاي  بازار را پذيرفته بود و ازكارگران كشاورزي بدون زمین در واحدھاي كشت و صنعت، شركتھاي زراعي و مزرعه

  ]. ٣٢۴- ٣١٨: ١٩٩٣ Foran[كرد  متوسط تا بزرگ استفاده مي

بود و برخالف بسیاري از نتیجة بحثھاي فوق اين است كه جامعة ايران قبل از وقوع انقالب، بوروكراسي كشاورزي ن
مركز مخالفتھاي انقالبي در برابر شاه، اجتماعات . انقالبھاي اجتماعي، دھقانان نیروي قیام كننده و انقالبي نبودند

گیري مخالفتھاي منسجم و يكپارچه  كردند و شكل شھري بودند يعني مراكزي كه به طور مستقل از حكومت عمل مي
به لحاظ تاريخي، جھان اقتصادي ـ اجتماعي بازار مركز زندگي شھري بود و در آن پیوندھاي . پذير بود در آنھا امري امكان

گیري اين مخالفتھا تأثیر  البته سیاستھاي دولت نیز در شكل. قوي بین تجار و صنعتگران و دھقانان دھات برقرار بود
زده و  المللي، دست به نوسازي اقتصادي طور كه گفتیم دولت پھلوي تحت فشار نظام اقتصادي بین ھمان. بسیار داشت

كرد و در مقابل بازار تھران و شھرھاي ديگر  دارانه و سبك جديدي از زندگي شھري را تشويق مي صنعتي شدن سرمايه
به اين ترتیب بازار و اجتماعات ]. Skocpol 1982 :271[را به لحاظ اقتصادي تحت فشار قرار داده و محدود كرده بود

اينگونه اجتماعات سنتي داراي سازماندھي . ه مركز مخالفتھاي شھري در برابر شاه تبديل شده بودندسنتي شھري ب
اسكاچپول با تأكید بر نقش اجتماعات . بودند و نقش غیرقابل انكاري را در بسیج مردمي و دامن زدن به آن ايفا نمودند

ه انقالبات صرفًا ماحصل روند نوسازي پرشتاب خواھد از نظر خويش مبني بر اينك شھري در انقالب، در حقیقت مي
اند روند نوسازي پرشتاب به تنھايي موجد  پردازاني كه مدعي او ھنوز به نظر آن دسته از نظريه. نیستند، دفاع نمايد

  : گويد گیرد و مي انقالب است، خرده مي

ھاي  انند در اشتباھند ـ گرچه برنامهد پردازاني كه نوسازي سريع را به تنھايي مولد انقالب مي آن دسته از نظريه
ھا به تنھايي به مردم  در حقیقت، اختالالت و نارضايتي. پرشتاب باعث اختالالت و نارضايتیھاي گسترده شده بود

توانايیھاي سازماني و منابع مستقلي را كه براي حفظ مقاومت در برابر صاحبان قدرت سیاسي و اقتصادي نیاز دارند، 
  ]. ٢٧٢:  ١٩٨٢ Skocpol[كند  اعطا نمي

ھاي سنتي شھري مانند بازار و مساجد به حیات  به نظر اسكاچپول حتي با وجود نوسازي، ھنوز ھم سازمانھا و شبكه
   .ھا را تبديل به كنش سیاسي نمودند ھا بودند كه نارضايتي خود ادامه داده بودند و ھمین شبكه

   نفت و اقتصاد ايران

گاه نتوانست در بازار قرار گیرد  اين مازاد ھیچ. از نفت مازاد عشیرتي و كشاورزي بوده است منبع مالي دولت ايران قبل
شده و در بازار عرضه  و مبادله و تقسیم كار اجتماعي را گسترش دھد، چرا كه مازاد محصول از سوي دولتھا مصرف مي

گسترش تقسیم كار اجتماعي به وجود به اين ترتیب، طبیعي بود كه امكان گسترش بازار و زمینة . شده است نمي
برداري  يابد و از زماني كه منابع نفتي مورد اكتشاف و بھره از ھنگامي كه نفوذ خارجي در ايران گسترش مي. آمد نمي

به عبارت ديگر، دولتھاي بعدي به . شود گیرند، به تدريج درآمدھاي نفتي جايگزين مازاد محصوالت كشاورزي مي قرار مي
نفت به جاي . توانستند مخارج نوسازي را تأمین كنند كه قادر بودند درآمد نفتي را در اختیار گیرند اين علت مي

اما به طور متناقض، وابستگي به قیمت نفت، . كشاورزي و دامداري توانسته است منابع مالي دولت را فراھم آورد
يكي، باال رفتن قیمت نفت موجب .ي به دو علت بودپذير اين آسیب. پذير كرد دولت را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب

اين فعالیت، در ظھور بسیاري از امكانات زيربنايي و . شد فراواني دالرھاي نفتي و فعال شدن بیش از حد اقتصاد مي
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ز قبیل در نتیجه اين امر به تورم و كمبود امكانات اولیه ا. گشت رشد مؤثر تقاضا كه سريعتر از روند عرضه بود، نمايان مي
ديگر اينكه افزايش عايدات نفتي به طور متناقض باعث باال رفتن . شد  مواد غذايي و ساير كاالھاي مصرفي منجر مي

پذيري ايران در برابر افت و  گرفت و بنابراين باعث افزايش آسیب گشت كه از درآمد آن پیشي مي ھاي دولت مي ھزينه
   ].Skocpol 1982 :88-90[شد  خیزھاي اقتصادي در بازار جھاني مي

   توان انقالبي دھقانان ايراني

در ايران تا پايان قرن سیزدھم ھجري شمسي اقشار گستردة دھقاني وجود داشتند اما جنبشھاي گسترده و مستمر 
علت فقدان شورشھاي . شدند وجود نداشت، بلكه شورشھا به طور عمده پراكنده بودند و اغلب ھم سركوب مي

ھاي ثبات تحت  رغم گستردگي اين طبقه در ايران عبارت بود از اينكه اوًال، دھقانان در دوره عليگسترده و دھقاني 
اي يك دست نبود چون ھمواره انواع گوناگوني از  ثانیًا ، طبقة دھقان ايراني طبقه. داران بودند نظارت حكام و زمین

ثالثًا، دولتھا اغلب شورشھا را . اكم بوده استمالكیت زمین وجود داشته كه بر ھر يك از آنھا مناسبات متفاوتي ح
تنھا در اواخر قرن سیزدھم ھجري شمسي و بخصوص در ھنگام ]. ٢١٨- ٢١۶: ١٣٧٠-۶٩دالوري [كردند  سركوب مي

اي رخ نداد و  انقالب مشروطه بود كه زمینه براي شورشھاي گسترده دھقاني آماده شد، اما باز ھم شورشھاي عمده
در دورة پس از سال ]. ٢١٨: ١٣٧٠-۶٩دالوري [نیز پیوندي مستمر با جنبشھاي شھري نداشت  شورشھاي انجام شده

و با انجام اصالحات ارضي بسیاري از دھقانان صاحب زمین شدند و ديگر تحت تأثیر استثمار شديد مالكین . ش ١٣۴٠
   .قرار نداشتند لذا از توان انقالبي كمي برخوردار بودند

   ھا يافته

توانیم به صورت جدول شمارة  ون متغیرھاي مورد مطالعة اسكاچپول را در مورد جامعة ايران قبل از انقالب مينتايج آزم
   .نشان دھیم ۵

   ۵جدول شمارة 

   ١٣٧۵-۴٢به كارگیري متغیرھاي مورد مطالعه دربارة ايران 

  المللي دھقانان نتیجه  مورد كشاورزي داخلي حكومت و طبقات اجتماعي بعد بین

مازاد سود جھت تأمین مخارج نوسازي نوع نظام كشاورزي بعد ديوانساالري طبقة صاحب زمین داراي قدرت  وجود
  المللي توان انقالبي دھقانان  رقابتي بین/ سیاسي فشارھاي نظامي 

ر از لحاظ در حال انتقال به كشاورزي مكانیزه بلي ولي نه از نوع ديوانساالري كشاورزي خی) مازاد نفتي(بله  ١٩٧٩ايران 
  نظامي خیر و از لحاظ اقتصادي زياد كم انقالب اجتماعي 

آيد، طبق تحلیل اسكاچپول و با توجه به متغیرھاي مورد مطالعه، شرايط براي وقوع انقالب  طور كه از جدول بر مي ھمان
يد دولت ايران تحت آ طور كه از جدول برمي ھمان. اجتماعي مھیا نبوده ولي در ايران انقالب اجتماعي رخ داده است

چرا كه دولت به . فشار نظام اقتصادي جھاني براي نوسازي بوده است ولي اين فشارھا منجر به فروپاشي دولت نشد
بنابراين دولت . كرد ھاي خود را تأمین مي لحاظ مالي از طبقات اجتماعي مستقل بود و از راه فروش نفت، ھزينه

دار با انجام  قدرت اقتصادي طبقة زمین. براي كسب مخارج نوسازي بپردازد احتیاجي نداشت به منازعه با طبقة مسلط
دارانه  بري به نوع سرمايه از بین رفته بود و نوع نظام كشاورزي در حال انتقال از نوع سھم ١٣۴٠اصالحات ارضي در دھة 

رانة دولت شده بود و ساال مالحظات دولت در اقتصاد و در عرصة سیاست موجب گسترش بعد ديوان. بود) مكانیزه(
دولت تحت فشارھاي نظامي خارجي و يا . شد ساالري گسترده از راه درآمدھاي نفتي تأمین مي مخارج اين ديوان

جامعه نیز . درگیر جنگ خارجي نبود و ارتش در زمان وقوع انقالب ارتشي منسجم و فاقد تجربة شكست نظامي بود
بنابراين . توان انقالبي دھقانان نیز بسیار كم بود. وة تولید كشاورزي نبوداي روستايي نبود و شیوة تولید، شی جامعه

به اين . اما در ايران انقالب اجتماعي رخ داد. مطابق با نظرية اسكاچپول شرايط براي انجام انقالب اجتماعي آماده نبود
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درست به ھمین دلیل بوده . را ندارد ترتیب بايد چنین اظھار نظر نمايیم كه نظرية اسكاچپول توان توضیح انقالب ايران
دولت رانتیه و اسالم «است كه اسكاچپول براي توضیح و تبیین انقالب ايران نظرية خود را جرح و تعديل كرد كه مقالة 

اسكاچپول براي آنكه بتواند انقالب ايران را تبیین نمايد دست به . نتیجه اين جرح و تعديل است» شیعي در انقالب ايران
  : ت زير در نظرية خود زدتعديال

اوًال، وي دولتھاي رانتیه را به ديوان ساالريھاي كشاورزي به عنوان نظامھايي كه در مقابل شورشھاي اجتماعي 
بدين ترتیب سعي كرد با بسط نظرية خود انقالبھاي جديدي را كه در نظرية اولیه او قابل تبیین . پذيرند، اضافه كرد آسیب

او در اين زمینه به . پذيريھاي دولت رانتیه ايران را نشان دھد وي سپس سعي نمود آسیب. نبودند، تبیین نمايد
گويد با باال رفتن قیمت نفت در اوايل دھة  پذيري دولت ايران در مقابل نوسانات قیمت نفت اشاره كرده و مي آسیب
به ھمراه افزايش نرخ . وردشاه درآمد ھنگفتي را براي صرف در راه نوسازي صنعتي و نظامي به دست آ ١٩٧٠

سودھاي تجاري، افزايش حقوق و فرصتھاي جديد براي اشتغال، طبقات شھري ايران شاھد افزايش فاحش تورم و 
تقاضاي جھاني براي نفت ايران دچار  ١٩٧٧ -  ٧۵سپس در سالھاي . ھجوم كارگران خارجي ماھر به كشور بودند

و بسیاري از كارگران شغل خود را از دست دادند و كلیة طبقات شھري ھا متوقف شد  انقباض شد و بسیاري از پروژه
تقصیر مصايب خود را به گردن حكومت انداختند و شاه به عنوان نماد و ھستة حكومت مورد حملة اصلي مخالفان قرار 

  ]. ٢٧٠: Skocpol 1982[گرفت 

  . نمايد كند و نقش اجتماعات شھري را عمده مي ثانیًا، اسكاچپول به جاي قیام دھقانان، قیام شھرنشینان را مطرح مي

ثالثًا، اسكاچپول براي پاسخ به اين سؤال كه چرا تظاھركنندگان شھري ھر روز و ھر ساعت خود را در مقابل سالحھاي 
كردند، متغیر ايدئولوژي اسالم شیعي  گذاشتند و در حقیقت با مرگ دست و پنجه نرم مي آتشین ارتش مدرن شاه مي

اما اسكاچپول براي آنكه از تحلیل ساختارگرايانة خود دست برندارد، به اسالم و ايدئولوژي . نمايد تحلیل خود مي را وارد
او با ديدي . وي براي ايدئولوژيھاي وارداتي در ايجاد انقالب نقشي قائل نیست. كند از ديدگاھي ساختاري نگاه مي

اي از شكلھاي فرھنگي كه  كند كه انقالب ايران توسط دسته ر ميساختارگرايانه در باب انقالب ايران چنین اظھار نظ
شود، بدان علت  ھنگامي كه انقالب ساخته مي. عمیقًا در اجتماعات شھري ايران ريشه داشتند، ساخته شده بود

ھاي ارتباطي مردمي، به لحاظ تاريخي به ساختار زندگي  گر و ضد حاكمیت به ھمراه شبكه است كه فرھنگي ھدايت
مثل (به اين ترتیب براي وي ايدئولوژيھاي متصل به بستر فرھنگي ] . Skocpol 1982 :275[جتماعي بافته شده استا

را ) مانند ماركسیسم ـ لنینیسم در روسیه(پراھمیت ھستند ولي ايدئولوژيھاي كامًال ساخته شده ) اسالم شیعي
  . توان ناديده گرفت مي

كه نوسازي به تنھايي موجب انقالب نیست و نوسازي پرشتاب به تنھايي رابعًا، اسكاچپول ھمچنان معتقد است 
چرا كه به نظر وي نارضايتي حاصل از نوسازي به خودي خود به كنش سیاسي . موجب انقالب ايران نشده است

ھاي سنتي شھري نظیر بازار و  در اينجا نیز اسكاچپول به نقش سازمانھاي شبكه. شود اعتراض آمیز تبديل نمي
كند و به اين ترتیب عناصر جديدي را به تحلیل خود اضافه  ھاي شھري اشاره مي ساجد براي بسیج تودهم

  ] . Skocpol 1982 :272[نمايد مي

گويد، پس از سقوط شاه، دقیقًا روحانیون راديكال بودند كه  خامسًا، اسكاچپول در زمینة شكل دولت انقالبي نیز مي
منبع . از جمله منابع موجود در دست آنان، منابع فرھنگي بود. جديد در اختیار داشتند منابع الزم را براي تشكیل دولت

ديگر تفاسیر ايدئولوژيكي از دين اسالم بود، كه مشخصًا از سوي امام خمیني و طرفداران روحاني وي صورت 
المللي  شرايط مساعد بین. ودمنبع ديگر كانالھاي دسترسي غیرقابل رقابت روحانیون به اكثر اقشار فقیر ب. پذيرفت مي

  . ھم عامل ديگري در تداوم حكومت جمھوري اسالمي است

كند تا زماني كه جمھوري اسالمي بتواند با استفاده از رانتھاي نفتي براي مردم رفاه  بیني مي در پايان مقاله، وي پیش
پذيريھاي ديگري را نیز براي جمھوري  پذيرد، اسكاچپول آسیب در غیر اين صورت آسیب مي. بیاورد، باقي خواھد ماند

به نظر وي دولت جديد نتوانسته است اعتقادات و اصول اخالقي را به صورت يك اخالق كاري . اسالمي قائل است
ھمچنین ممكن است روحانیون اتحاد سیاسي خود را از . جديد و براي راه اندازي توسعة كشاورزي و صنعت به كار برد
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اي يا تحريكات خارجي منجر به تجزية كشور شوند و يا نفت به اتمام  ست شورشھاي منطقهدست بدھند و يا ممكن ا
به نظر وي در يك صورت نظام اسالمي باقي خواھد ماند؛ . رسد و آنگاه بنیانھاي مادي ايجاد مدينة فاضله از دست برود
الح زيربنايي يك كشور براساس دار در تاريخ، نیازھا و مص ھنگامي كه يك فرھنگ سیاسي مذھبي متمايز و ريشه

-Skocpol 1982 :276[ھاي مادي حاصله از صادرات نفت، با يكديگر توأم و ممزوج شوند  خطوط انقالب اجتماعي و بھره
280.[   

   نقد آراي اسكاچپول دربارة انقالب ايران

  . نمايیم ميپردازيم و به نقاط قوت و ضعف آراي وي اشاره  در اين قسمت به نقد آراي اسكاچپول مي

تواند به  دھندة رشد و بلوغ نظرية او دربارة انقالبات دانست، كه مي توان نشان ـ مقالة اسكاچپول دربارة ايران را مي١
  تر و وسیعتر براي فھم انقالبات منجر شود  چھارچوبي منعطف

]kedi 1982: 285 .[  

ھمچنین . ة انقالب تأكید ويژه شده استـ در مقالة اسكاچپول بر اھمیت نیروھاي مذھبي و فرھنگ در پروس٢
مفاھیمي اساسي مانند اقتصاد و حكومت رانتیه، اھمیت بازار، اھمیت ايدئولوژي و سازمان اسالم شیعي و تحلیل 

  ]. ٢٨۵: kedi 1982[رويدادھا از ھنگام سقوط نظام شاه، بخوبي بیان شده است 

ي كه اقتصاد رانتیه در اختیار شاه قرار داده بود، تكیه نكرده ـ اسكاچپول به اندازة كافي بر قدرت سیاسي و اقتصاد٣
ھاي عظیم نظامي، تسلیحاتي، صنعتي و ساختن  با انحصار نفت در دستان دولت، درآمد كافي براي برنامه. است

ھاي عظیم اقتصادي و نظامي را  شد كه پروژه به اين ترتیب شاه تشويق مي. زيرساختھاي اقتصادي در دسترس بود
اي  آورد ولي اكثر ايرانیان از آن بھره رعھده گیرد كه البته براي ايران وجھة كشوري مدرن و قدرتمند را به ارمغان ميب

  ]. kedi 1982: 286[بردند  نمي

تواند به ما دربارة  تعريفي ميكه چنین  ـ اسكاچپول در تعريف ماھیت دولت رانتیه زياد به پیش نرفته است، در حالي۴
دولت رانتیه مفھومي مفید است كه حسین مھدوي آن را در . نقاط قدرت و ضعفھاي آشكار اين مفھوم آگاھي بدھد

تواند بیشتر  اين مفھوم مي. مورد مباحث مربوط به ايران رايج ساخت؛ اما براي تعريف ساختارھاي ايران كافي نیست
در ُبعد اقتصادي، دولت رانتیه يك . نشین به كار برده شود خیز شیخ ھاي كشورھاي نفتبراي توضیح و تبیین ساختار

بعالوه، . داري خصوصي در حال رشد وجود داشت داري دولتي به راه انداخت كه در آن يك بخش سرمايه برنامة سرمايه
كرد و به ھمین دلیل به  ھاي خارجي، متخصصین و تجھیزات نظامي خارجي استفادة فراوان مي ايران از تكنیسین

درآمدھاي عظیم . امري كه مردم را بسیار ناراضي ساخته بود. كشورھايي ھمچون آمريكا و اسرائیل وابسته شده بود
كه قیمت نفت چند برابر شد، باعث شد كه دولت شاه از ناراضیان باكي نداشته  ١٣۵٢نفتي، بخصوص پس از سال 

تواند او را از  ي امنیتي و ارتش تا دندان مسلح و رشد سريع اقتصادي ميكرد كه سازمانھا شاه احساس مي. باشد
  ]. kedi 1982: 287[خطرات به دور نگاه دارد

ولي سؤالي . كند ـ اسكاچپول بر نقش سركوب روحانیون توسط محمدرضا شاه در راديكال شدن آنھا تأكید بسزا مي۵
شدند، حركت  شاه كه روحانیون بسیار شديدتر سركوب ميآيد آن است كه پس چرا در زمان رضا كه اينجا پیش مي

ھاي آموزش و پرورش،  ، اصالحات در زمینه١٩٧٠و  ١٩۶٠ھاي  گويد در دھه انقالبي مھمي آغاز نشد؟ اسكاچپول مي
 اما تمام اين. اي و متخصص براي روحانیون شد رفاه و تأمین اجتماعي و امور قضايي منجر به ايجاد رقباي مدرن و حرفه

كند در زمان رضاشاه شروع شده بودند و محمدرضا شاه فقط اين اقدامات را  تحوالتي كه اسكاچپول به آنھا اشاره مي
ماھیت تحوالت و تغییرات در حیطة امور مذھبي . وجود آمده بودند اي از دورة رضاشاه به رقباي مدرن و حرفه. ادامه داد

ھاي محمدرضا  برنامه. چه بود كه در زمان حكومت فرزند او انجام گرفته بوددر زمان رضاشاه بسیار قويتر و پررنگتر از آن
شاه به اندازة اقدامات پدرش موجب تضعیف جايگاه و منزلت روحانیت و مخدوش ساختن شیوة زندگي مذھبي مردم 

  ] . ٢٨٨- ٢٨٧: kedi 1982[نشده بود
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ژي انقالبي عمل كند كه به لحاظ تاريخي به ساختار تواند به عنوان ايدئولو ـ به نظر اسكاچپول فقط ايدئولوژي مي۶
اين ادعا . راه انداختن خیزشھاي انقالبي را ندارند زندگي اجتماعي بافته شده باشد، لذا ايدئولوژيھاي وارداتي قابلیت به
ستم گذارد كه چرا ايرانیان توانستند در قرن بی صادق است، اما اين سؤال مربوط به تاريخ تطبیقي را باقي مي

اي را به راه بیندازند كه نیروي محركة اين جنبشھا، ايدئولوژيھايي با بار مذھبي كمتر در  اي از جنبشھاي توده مجموعه
منظور تنھا انقالب مشروطه نیست، بلكه يكسري قیامھاي راديكالي در شمال كشور . مقايسه با ايدئولوژي تشیع بود

] . ٢٩٠-٢٨٩: kedi 1982[اند  كردن نفت نیز به ھمین ترتیب بوده متعاقب ھر دو جنگ جھاني و ھمچنین جنبش ملي
اي كه باعث بسیج مردمي  البته شايد بتوان پاسخ اين انتقاد را به اين نحو داد كه در جنبش مشروطه نیز، ايدئولوژي

ملي كردن نفت در زمان جنبش . گرديد اي شیعي بود كه از طريق روحانیون طرفدار مشروطه بیان مي شد ايدئولوژي مي
توان ناديده گرفت، شايد به ھمین دلیل ھنگامي كه يك جناح از  نیز نقش ايدئولوژي شیعي را در بسیج مردمي نمي

  . روحانیت دست از حمايت مصدق برداشتند، دولت وي نتوانست مردم را به صحنه بیاورد و از بروز كودتا جلوگیري نمايد

به نظر او دولتھا بايد در اثر . كند نگھاي خارجي و تضعیف توان آن تأكید ميـ اسكاچپول بر اھمیت شكست ارتش در ج٧
اما به . شركت در جنگھاي خارجي توان سركوبشان تضعیف شده باشد تا مخالفان انقالبي بتوانند به پیروزي برسند

، زيمبابوه و نیكاراگوئه در براي مثال رژيمھاي كوبا، آنگوال، موزامبیك. رسد در مورد اين عامل اغراق شده باشد نظر مي
اما روشن است كه فاكتورھاي خارجي در جوامع مستعمره و وابسته نقشي . جنگھاي خارجي مغلوب نشده بودند

در كشورھاي مستعمره و وابسته، . باشد متفاوت با آنچه در انقالبات تاريخي اروپا و روسیه ايفا نمودند، دارا مي
لب به نحوي افراطي در قبال بحرانھاي داخلي در كشورھاي استعمارگر، مؤسسات و نھادھاي سیاسي حاكم، اغ

تواند  تغییر و تحول سیاستھا و اولويتھاي استراتژيك در كشورھاي استعمارگر سلطه طلب، مي. باشند حساس مي
اي تأثیرات عظیمي را بر قدرت، انسجام و روحیة رژيمھاي وابسته و جّو سیاسي كلي در يك جامعة وابسته بر ج

آمیز شاه را تشويق و ترغیب نمود و متعاقب  اي مبالغه براي مثال در ايران دكترين نیكسون، بلندپروازيھاي منطقه. بگذارد
به ھمین نحو ھم موضع طرفداري از حقوق . آن توسعة چشمگیر و روند مدرنیزاسیون نیروھاي مسلح ايران آغاز گشت

 :Ahmad 1982[د كاھش وسعت و شدت در سیستم اختناق شاه شد كارتر اتخاذ شده بود، مول بشر كه توسط جیمي
298 .[  

گیرد،  ـ در مورد بناي حكومت پس از انجام قیام، مقالة اسكاچپول از اين جھت كه مناطق روستايي را ناديده مي٨
گويد  مي اسكاچپول در ھمان اوايل مقالة خوداز فقدان دھقانان خودگردان و صاحب سازمان در ايران سخن. نارساست

توانند مولد  يكي از پیامدھا اين است كه مناطق روستايي به خودي خود نمي. گويد ولي از پیامد اين پديده چیزي نمي
ثانیًا، دولت انقالبي با انجام برنامه اصالحات ارضي، تالش جناحھاي چپ . منازعه و چالش علیه حكومت انقالبي باشند

  گذاشته است  را براي ايجاد قیامھاي روستايي عقیم

]L. Goldfrank 1982 :٣٠١ .[  

اي بیشتر از گروه دانشجويان  ھیچ گروه اجتماعي. ـ به نقش بعضي گروھھا در ايجاد انقالب توجھي نشده است٩
ايراني، در راستاي تداوم و دامنه بخشیدن به مبارزات ضد امپريالیستي، حیاتي و كلیدي نبودند، كه اين ھم شامل 

پروژة شاه در قبال روند پويا و پر شتاب صنعتي كردن، به تكوين . ي و ھم دانشجويان خارج از كشور بوددانشجويان ايران
بايد كارھاي فني و اداري را  اي ھمچنین مي اي و متخصص نیاز داشت و چنین طبقه و توسعة يك طبقة متوسط حرفه

شدند، اما  باشند، از میان دانشجويان انتخاب مي گرفت، افرادي كه امید داشتیم قادر به ادارة اقتصاد حكومت كشور مي
كردند كه جھان را مبارزات دانشجويي  دھندة اين كادرھا باشند، در دوراني تحصیل مي دانشجوياني كه قرار بود تشكیل

ت اي را در روند براندازي شاه ايفا نمود، اتحاد كارگران صنعت نف گروھي ديگر كه نقش عمده. گسترده فرا گرفته بود
 L .Goldfrankاين كارگران با استفاده از سالح اعتصاب، سیاستھاي ملي و داخلي را تحت الشعاع قرار داده بودند. بود

٣٠٣: ١٩٨٢ . [[  

ـ اسكاچپول پس از آنكه توانست به نحوي قانع كننده، طرق مورد استفادة شاه را براي بناي يك حكومت تحصیلدار ١٠
يكي از . تري در قبال نحوة سقوط و فروپاشي رژيم شاه مبادرت ورزد تحلیل گسترده بايست به تجزيه و نشان دھد، مي

. میلي نارساست توجیه اسكاچپول براي تبیین اين بي. میلي ارتش به ادامة سركوب و انجام كودتا بود مسائل، بي
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اش  علت روش ساختارگرايانهگردد كه اسكاچپول به  ھاي خود شاه براي مواجھة با بحران باز مي مسألة دوم به انگیزه
توانسته به آن بپردازد، از يكسو، او واقف بود كه دچار بیماري سرطان است و از سوي ديگر ولیعھد براي تقبل مقام  نمي

به ھمراه اين عوامل پیامدھاي برنامة حقوق بشر كارتر را بايد ذكر كرد كه از آنچه اسكاچپول . شاھي بسیار جوان بود
  ]. ٣٠۴: ١٩٨٢ L. Goldfrank[بیشتري را بر روي رژيم شاه وارد آوردپذيرد، فشار  مي

ـ اسكاچپول با آنكه فرھنگ را وارد تحلیل خود كرده است ولي ھمچنان با ديدي غیر فرھنگي، پیامدھاي انقالب را ١١
فت را تمام كند، فرو به نظر وي در صورتي كه دولت انقالبي نتواند رفاه مردم را تأمین نمايد و يا آنكه ن. كند نقد مي

  . پاشد مي

به نظر . ـ اسكاچپول دولتھاي رانتیه را وارد تحلیل خود ساخته تا بتواند انقالبھايي مانند انقالب ايران را توضیح دھد١٢
رسد اسكاچپول بتواند به اين سؤال پاسخ گويد كه چرا فقط دولت شاه در بین دولتھاي رانتیه اسیر جنبش انقالبي  نمي

  ]. ١۵: ١٣٧۵ھاديان [ شده است

ـ اشكال تحلیل اسكاچپول دربارة فرھنگ و ايدئولوژي آن است كه وي عقايد را فقط به صورت ايدئولوژي و به مثابة ١٣
   ].١٩١: ١٣٧۵فرھي [كند  اي ثابت وارد مقوله انقالب مي پديده
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